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 Stellingen behorende bij het proefschrift van K.J.Simon. 

1. Proefschriften geven als bron voor historisch onderzoek een vertekend beeld van de 

ontwikkelingsgeschiedenis van een vakgebied. (Dit proefschrift Hoofdstuk 1 en Bijlage 7) 

 

2. Rond 1910 was er in Nederland een keerpunt in de klinische waardering van de toepassing 

van röntgenstralen in de geneeskunde ten behoeve van de diagnostiek. (Dit proefschrift 

Hoofdstuk 3 en 4) 

 

3. Het ontbreken van technologische ondersteuning (‘technoscience’) heeft de ontwikkeling 

van de radiologie in Nederland in de eerste decennia vertraagd, in het bijzonder de 

ontwikkeling van de radiotherapie. (Dit proefschrift Opzet, Hoofdstuk 5 en Epiloog) 

 

4. Hoewel vaak beweerd wordt of de indruk gewekt wordt dat oorlog de geneeskunde vooruit 

helpt, in het bijzonder de radiologie tijdens de Eerste Wereldoorlog, kan dat niet bevestigd 

worden in dit proefschrift, maar zijn er wel sterke aanwijzingen dat de vooruitgang van de 

radiologie een gevolg was van het profijt dat de Verenigde Staten hebben getrokken uit de 

ontstane vijandige verhouding met Duitsland. (Dit proefschrift Hoofdstuk 4 en Epiloog) 

 

5. Het röntgenlaboratorium was in de jaren twintig zodanig uitgerust, dat gezegd kan worden 

dat men in de röntgendiagnostiek kon overgaan tot rationalisatie en consolidatie. (Dit 

proefschrift Hoofdstuk 4 en Epiloog) 

 

6. Wertheim Salomonson heeft een grote verdienste gehad voor de radiologie in Nederland, 

maar hij was, in tegenstelling tot de indruk die vaak gewekt wordt, geen trendsetter of 

innovator. (Dit proefschrift Passim) 

 

7. De belangrijke drijfveer achter de oprichting van kankerinstituten in Nederland rond 1913 

was niet zozeer de wetenschappelijke belangstelling, maar meer het feit dat patiënten voor 

hun behandeling naar instituten in Duitsland gingen. (Dit proefschrift Hoofdstuk 5) 

 

8. Bij darmbloedingen dient een CT-scan met intraveneus contrast als eerste overwogen te 

worden. Deze informatie kan tijdverlies voorkomen door doelgerichte radiologische 

interventie of chirurgisch ingrijpen mogelijk te maken. 

 

9. De rol van 25- hydroxycholesterol in immuniteit en meer specifiek bij virale infecties 

vraagt om meer onderzoek, zeker gezien de huidige multipele virale bedreigingen. 

  Anna Simon, Cholesterol metabolism and immunity, New England  

  Journal of Medicine 371, no. 20 (2014) 1933-1935. 

 

10. Achter de aanduiding Wetenschappelijke Verenigingen voor professionele 

beroepsorganisaties kan een conflict van belangen schuilgaan. 

 

11. Het begrip significantie heeft in de statistiek een andere betekenis dan in het dagelijks 

taalgebruik. Het is daarom beter dit woord te vermijden bij de beschrijving van de p-

waarde. 

 

12. Door verbeelding kenmerkt zich de radioloog. 
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